
 

Þátttökuaðlögun  

Við byrjuðum með þátttökuaðlögun haustið 2009. Hugmyndafræðin á bak við þessa aðlögun 
er sú að öruggir foreldrar/forráðamenn smiti eigin öryggiskennd yfir til barnsins. Börn og 
foreldrar þurfa að fá góðan tíma til að kynnast deildinni, umhverfinu, starfsfólkinu og 
barnahópnum. Foreldrar eru með börnum sínum allan tímann á meðan á aðlögun stendur, 
sjá alfarið um þau, skipta á þeim, klæða þau, borða með þeim og taka þátt í öllu starfi 
deildarinnar. Starfsfólkið er til staðar til að útdeila verkefnum og til að kynnast börnum og 
foreldrum. Með því að foreldrar séu þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um það 
sem fram fer í leikskólanum. 

Aðlögun 19. ágúst 2021 

 Dagur 1, 2 og 3 mæta börn og foreldrar saman. 

  19.8. 20.8. 23.8.     

Hópur 1 fi fö má Hópur 1 Barn 

          Barn 

08:00- 10:00         Barn 

10.00- 12:00           

14:00- 16:00           

            

Hópur 2 fi fö má Hópur 2 Barn 

08:00- 10:00         Barn 

10.00- 12:00         Barn  

14:00- 16:00           

            

Hópur 3 fi fö má Hópur 3 Barn 

08:00- 10:00        Barn 

10.00- 12:00         Barn 

14:00- 16:00         Barn 

 

Dagur 1 Fimmtudagur 19 ágúst 

Dagur 2, föstudag 20 ágúst   

Dagur 3, mánudagur 23 ágúst  

Þegar barnið mætir kl 10 þarf það að vera búið að borða morgunmat. 



Þegar barnið mætir kl 14 þarf það að vera búið að borða hádegismat og vera búið að sofa. 

 

Dagur 4, Þriðjudagur 24. ágúst   

Til að stýra komu barnanna í leikskólann á fjórða degi og tryggja góða móttöku hefur verið 
settur tími á komu þeirra í leikskólann. þegar börnin mæta kveðja foreldrar þau.  

Hópur A mætir kl. 08:15 

Hópur B mætir kl. 08:30 

Hópur C mætir kl. 08:45  

Barnið fer heim kl. 14:00 

Dagur 5, Miðvikudagur 25. ágúst. Barnið mætir kl 8:00 og  fer heim kl. 14:00 

Dagur 6, fimmtudagur 26. ágúst. Barnið mætir kl 8.00 og  fer heim kl. 15:00 

Dagur 7, föstudagur 27 ágúst. Barnið fer  mætir kl 8:00 og fer heim kl. 15:00 

Ef vistunartími barns er styttri en skipulagið segir til um þá fer/ kemur barnið á þeim tíma. 

Sum börn þurfa að hafa foreldra/forráðamenn með sér lengur en ofangreindan tíma en það 

fer eftir því hversu örugg þau eru.  

 

Athugið 

Aðeins eitt foreldri má mæta í aðlögun og það verður að vera sami aðilinn allan tímann. 

Við biðjum ykkur vinsamlegast um að halda símanotkun í lágmarki á meðan á aðlögun 

stendur. Foreldrar/forráðamönnum er ekki heimilt að taka myndir af öðrum börnum í 

leikskólanum en sínum eigin.  

Vinsamlegast gætið þagmælsku og trúnaðar varðandi það sem þið sjáið og heyrið á 

leikskólanum.  

 

  

 


